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 أفضل الممارسات في مجال التحقيقات 
 المتخصصةالمشتركة والمالحقات القضائية 

  

   
 

أفضل الممارسات في مجال التحقيقات المشتركة والمالحقات القضائية   
 المتخصصة

 

 ورقة معلومات أساسية من إعداد األمانة  
 

 مقدمة  - أوال  

ــ عرملا العرم  العام  المعنف  -1 ــات التف سـ ــير المناقسـ ــ ة يسي لت مـ ــاسـ أعدت األمانة ورقة المعلومات األسـ
ــاع  التف قد يو  العرم  العام   باالتعار باألشــــــــجام فف اجتماع. العاشــــــــرج وتعرم الورقة معموعة من الممــــــ

مات عن التحديات الرع مــــــــــ ة  تناوللا أثناء مداوالت.، وتقدم معلومات أســــــــــاســــــــــ ة عن المو ــــــــــو ، بما فيلا معلو 
والممارسات العيدة وأعمال العرم  العام  المابقة بسأن المماع  ذات الصلة، وتور  مراجع وموار  وأ وات محد ة 

 يمكن للدول أن تمتجدملا لو ع تدابير لمكافحة االتعار باألشجامج 
 
 

 مسائل للمناقشة   - ثانيا  

 على المماع  التال ة لدى التحضير لمداوالت العرم  العام :لع  الوفو  تو  أن تنظر فف ر و   وللا  -2

ي  لدى الدول األطراف تســــرمعات محد ة تنظم ءجراء تحت قات مســــتراة فف قضــــايا االتعار  )أ( 
 باألشجام عبر الحدو ؟

 ي  تميز يسي القوانين بين أفرقة التحقي  المستراة وييئات التحقي  المستراة؟  ‘1’ 

__________ 

 * CTOC/COP/WG.4/2020/1 ج 
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ــتراة،  ‘2’  ــتجدام أفرقة التحقي  المســـ ــرمعات تنظم اســـ ءذا اانت لدى الدول األطراف تســـ
فل  يوفر يسا التسرمع ءرشا ات بسأن مدى قدرة الملطات األجنب ة على ممارسة سلطتلا فف 

 انب عمل ات ة أخرى، مث  جمع المعلومات واأل لة؟الدولة المض عة، وبسأن جو 

ــار تحقي  مســــــــــــــتر  مقبولــــة أل رام الم  قــــة  ‘3’  يــــ  األ لــــة التف تإعمع فف ءطــ
 القضاع ة؟

ي  لدى المــــلطات المعن ة و دة مكرســــة لطلب ءجراء تحت قات مســــتراة مع الدول  )ب( 
ثـناعـ ة؟ وبج ف ذلـه، يـ  لـديلـا  ف أوأخرى ول ســــــــــــــتعـاـبة للـسي الطلـ ات، عم  ـباتعـاقـات متعـد ة األطرا

 القدرة على استجدام يسي اآلل ات واسله الوفاء بااللتزامات المت ا لة؟

ي  يإمــمل للعلات العاعلة  ير الحكوم ة بالمســاراة فف التحت قات المســتراة، و ذا  )ج( 
 اتلا؟كان األمر اسله، ءلى أي مدى؟ ي  توجد أي توجيلات على الممتوى الوطنف تنظم مسار 

 فف ظ  أي ظروف تنسئ الدول األطراف تحت قات مستراة؟  ) ( 

م تدرمب ءلى ســــــلطات العدالة العناع ة فف معال التحت قات المســــــتراة، بما  ‘1’  ي  يإقدَّ
 فف ذله التعرمف بالظروف التف تكون فيلا التحت قات المستراة أ اة مناس ة؟

و دات متجصــــــــصــــــــة ومتعد ة  رقة أوي  تمــــــــتط ع  واعر اال عاء العام ءنســــــــاء أف )يـ( 
 التجصصات إلجراء م  قات قضاع ة فف قضايا االتعار باألشجام المعقدة؟ 

 الو دات؟  ك ف يتم اخت ار المدعين العامين للمساراة فف يسي العرق أو ‘1’ 

 الو دات؟  من أيضا يمكن أن يإعيَّن فف مث  يسي األفرقة أو ‘2’ 

 معقدة؟  المتا ة إلجراء تحت قات طوملة األج  أو اآلل ات ما يف الموار  أو ‘3’ 

ــاـيا، ءن اـاـنت  ءذا لم تكن تلـه الموار  أو ‘4’  اآللـ ات مـتا ـة، فك ف تعـاله يـسي القضــــــــــــ
 تعاله أص ؟ 

ي  يتلقى المدعون العامون المتجصـصـون المعنيون باالتعار بال سـر تدرم ا خاصـا  )و( 
على أ اء يسي الملام؟ فعلى ســــــــبي  المثال، ي  يتلقى المدعون العامون تدرم ا على التعام  مع  ــــــــحايا 
االتعار بطرمقة تراعف نو  العنس والعمر؟ ي   إربوا على ءجراء المقاب ت باســــــــــــتجدام أســــــــــــاليب مرا  ة 

 آلثار الصدمات ولنو  العنس؟ 

مــا يف أنوا  بنــاء القــدرات والتعــاون التقنف ال زمــة لممـــــــــــــــاعــدة الــدول على تعزمز   )ز( 
 استجدام التحت قات المستراة والم  قات القضاع ة المتجصصة فف قضايا االتعار بال سر؟

ــأن  )ح(   ــات، واسله األمثلة الععالة من  ي  التكلعة، بســـ ــ  الممارســـ التحت قات   ما يف أفضـــ
 اإلقل مف؟  المستراة والم  قات القضاع ة المتجصصة الناجحة القاعمة على الصعيد الوطنف أو 

ولدى مناقســــة أفضــــ  الممارســــات فف التحت قات المســــتراة والم  قات القضــــاع ة المتجصــــصــــة، لع   -3
 ف:تتجسيا الدول األطرا العرم  العام  يو  أن ينظر فف جملة أمور منلا اإلجراءات التال ة التف يمكن أن

تعزمز تدابير العدالة العناع ة الوطن ة والدول ة المنمــــــقة للتحقي  فف قضــــــايا االتعار المحل ة والعابرة  - 
للحدو  وم  قة العناة فيلا قضـــــاع ا، بمـــــب  منلا تســـــع ع اســـــتجدام التحت قات المســـــتراة وأســـــاليب 

 التحري الجاصة والم  قات القضاع ة المتجصصةج 
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ــلة من أج  ءقامة و جراء تحت قات  -  ــحة وتوجيلات ذات صـ ــع أطر قانون ة وطن ة وا ـ النظر فف و ـ
 مستراة فف قضايا االتعار عبر الحدو ، بما فف ذله التحت قات التف تضم أكثر من بلدينج

ــتدعف   -  ــة تدرم ا ااي ا على تحديد الحاالت التف قد تمــــــ ــلطات الوطن ة المجتصــــــ ــمان تدرمب المــــــ  ــــــ
 مستراة، بمب  منلا الم ا رة ءلى بدء يسا السك  من التعاون مع الدول المعن ة األخرىج تحت قات

تســــــــع ع التجصــــــــف وتطومر الجبرة فف معال االتعار باألشــــــــجام فف أوســــــــا  المدعين العامين  - 
للسا المو ــــــو ،  ةوالمــــــلطات القضــــــاع ة، والنظر فف ءنســــــاء و دات متعد ة التجصــــــصــــــات مكرـســـــ 

 التعاون مع النظراء عند التحقي  فف القضايا العابرة للحدو ج أل رام منلا تحمين

 ـــــــمان و ـــــــع منايه تدرمب ة موجلة للمدعين العامين والمحققين ومواك ة للممـــــــتعدات ي ما يتعل    - 
بالقوانين والمـ اسـات والم ا ا التوجيل ة، واسله اتعايات وأنما  ومؤشـرات االتعار بال سـر، بما فف 

، وتنعـيس تلـه المـنايه ـبانتظـام، مع ءي ء ايتمـام خـام للتحـدـيات الرايـنة مـث  ذـله أشــــــــــــــكـاـل. العـدـيدة
 ءساءة استجدام المتعرمن للتكنولوج ا فف مجتلف مرا   االستغ لج

ــ ا على  قوق اإلنمـــــــان   -   ـــــــمان تلقف المدعين العامين وموظعف ءنعاذ القانون المعنيين تدرم ا مناســـــ
من فيلم األطعال الضــحايا، التف تراز على الضــحايا وتراعف  ونله ءجراء المقاب ت مع الضــحايا، ب 

ــي  مع مقدمف   ــاء، التنمــ ــب  منلا، عند االقتضــ ــدمات، بمــ ــان ة والعمرمة و ثار الصــ االعت ارات العنمــ
 الجدمات والمماعدةج

تســع ع ءنســاء واســتجدام قنوات اتصــال  ير رســم ة، تســم  شــ كات المدعين العامين و نعاذ القانون   - 
اإلقل م ة، من أج  تمـرمع ت ا ل المعارف والمعلومات والممارسـات العيدة، وأيضـا بلدف  أو ةالعالم  

 تعزمز االتصاالت الملن ة المتينة بين النظراء المعنيين وت مير التعاون الدولفج
 

 معلومات أساسية  - ثالثا  
 

وم  قة مرتكبيلا قضـــــاع ا أمرا االتعار باألشـــــجام جرممة على  رجة من التعقيد تعع  التحقي  فيلا  -4
صــا اج ومن التحديات الرع مــ ة فف يسا الصــد  أن. على الر م من اون االتعار فف معظم الحاالت المبل  عنلا 

ــتلان ب. من الحاالت   ال مؤخرا يقع  اخ  الحدو  الوطن ة، فإن عد ا ــم   ( 1) عبر وطن ة،تكون يمــ ويف من ثم تســ
ــاع ة متعد ة تجتلف فيلا ــت . فيلم والضــــــحايا والســــــلو  واأل لةج وممكن أن تســــــك   واليات قضــــ أماكن وجو  المســــ

االخت فات فف النظم القانون ة والطب عة الوطن ة أســـــــاســـــــا لتدابير العدالة العناع ة فف يسا المـــــــ اق عت ات تحول 
نعــاح على ســــــــــــــبيــ  المثــال  ون جمع األ لــة وت ــا ل المعلومــات اللــامــة، األمر الــسي يعوق فف نلــايــة المطــاف 

 (  2) التحقي  فف العنصر العابر للحدو  ل تعار وم  قة مرتكب . قضاع ا، واسله  ماية  حايايج

__________ 

  Global Report on Trafficking in Persons 2018المعنون  2018التقرمر العالمف عن االتعار باألشجام لعام يسير  ( 1) 
فف اكتساف الضحايا فف بلد جنميتلم، مما يإظلر اتعايا عاما متزايدا فف  2010ءلى  دوث زما ة مطر ة منس عام 

االتعار المحلفج ومإسار أن عد ا ابيرا من الحاالت المكتسعة  دث أيضا على الصعيدين اإلقل مف و ون اإلقل مف، فف 
 Global Report onل م ةج ولمزمد من المعلومات، انظر  ين اكتإسعت نم ة أق  من الضحايا خارج الحدو  اإلق

Trafficking in Persons 2018 (United Nations publication, Sales No. E.19.IV.2), p. 41 ج 
 (2 ) Pauline David, Fiona David and Anne Gallagher, ASEAN Handbook on International Legal 

Cooperation in Trafficking in Persons Cases (Jakarta, 2010), p. 1  ج 
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وع وة على ذله، اثيرا ما ترتكب جرممَة االتعار باألشـــــــــــجام شـــــــــــ كاتن ءجرام ة منظمة عبر وطن ة  -5
  األشــــــــجام السين يوقعون معقدة تتألف من معموعة من العلات العاعلة التف تتعد  أ واريا وممــــــــؤول اتلا، مث 

ــف  ج وقد يكون بالضــــــحايا ومنقلونلم والوا ء المحليين وغالممــــــتغلين النلاعيينغ من الصــــــعب بســــــك  خام اســــ
المـــــــلمـــــــلة الكاملة للعناة وم  قتلم قضـــــــاع ا، بمن فف ذله أولئه السين يعملون فف مر لة ما قب  االســـــــتغ ل، 

 ( 3) خاصة ءذا اانوا موجو ين فف  ول مجتلعةج

وع وة على ذـله، نظرا لمـا تنطوي علـ . الع ـقة بين المتعرمن و ــــــــــــــحـاـيايم من ءكراي و ســــــــــــــاءة، ـفإن  -6
را بين  أو الضـحايا نا را ما يكونون قا رمن على اللعوء ءلى المـلطات واإلب ع عن العناة و/أو السـلا ة  ـديم،

عن يسي العرممة والتحقي  فيلا فف ذلهج وتضــــــــــــ ف يسي الحت قة  رجة أخرى من التعقيد ي ما يتعل  بالكســــــــــــف 
 (  4) وم  قة مرتكبيلا قضاع اج

وقــد يتطلــب التغلــب على يــسي العت ــات بــأثر  اعم اعتمــا  تــدابير وأ وات خــاصـــــــــــــــة فف معــال التعــاون  -7
والتنمــي  الدوليين، بما فف ذله ءجراء تحت قات مســتراة بين البلدان المعن ة لتعزمز ت ا ل المعلومات، والحصــول 

 لة الم عثرة فف مجتلف الواليات القضــاع ة والتثبت منلا، والعثور على المســت . فيلم والســلو  والضــحاياج على األ
و  ــــافة ءلى ذله، نظرا للصــــعوبات المرت طة بم  قة العناة فف قضــــايا االتعار، بما فف ذله الصــــعوبات ذات 

عون العامون والقضــــــــاة من خبرة ري عة الطابع االســــــــتداللف، قد تمــــــــتعيد العلو  فف يسا الصــــــــد  بما يملك. المد
 الممتوى فف المو و ، بما فف ذله  قوق اإلنمان والنله المرا  ة لنو  العنس والمن و ثار الصدماتج 

وتعد التحت قات المسـتراة والم  قات القضـاع ة المتجصـصـة فف سـ اق االتعار باألشـجام ممارسـات  -8
صــــــورة متزايدة على مر المــــــنينج وقد أكد المعتمع الدولف مرارا مكرســــــة، وما فتئت الدول األطراف تمــــــتجدملا ب 

وجو   اجة والتزام يقض ان بتنس ط جلو  التحقي  والم  قة القضاع ة من خ ل التعاون والتنمي  الدوليين على 
الصـــعد الوطن ة واإلقل م ة والدول ة، ومن خ ل تجصـــف أصـــحاب المصـــلحة، وأن. ر م اســـتمرار وجو  تحديات 

ن ة وعمل ة واقتصــــــا ية تحول  ون النعاح فف اســــــتجدام يسي األ وات، فقد ظلرت فف ا  المعالين معموعة قانو 
 كبيرة من الممارسات الواعدة، بما فيلا  لول فعالة من  ي  التكلعةج 

 
 

 التحقيقات المشتركة في قضايا االتجار باألشخاص  
 

 األطر القانون ة  

ــايا االتعار  -9 ــتراة المحد ة زمن ا فف قضـــ ــر المعقدة العابرة للحدو  الوطن ة، أثبتت التحت قات المســـ بال ســـ
أكثر من الدول المعن ة أنلا شــك  يتمــم بالكعاءة والععال ة من أشــكال التعاون   أو بين ســلطات التحقي  فف  ولتين

 الدولف التف يمكنلا النعاح فف تعك ه الس كات اإلجرام ة و نقاذ الضحاياج

د اعتمدت معظم البلدان بالعع  تســــــــرمعات محل ة تمــــــــمل للا بإجراء تحت قات مســــــــتراةج لكن ءذا لم وق -10
 ءذا اـاـنت التســــــــــــــرمعـات محـدو ة، فمن الممكن اال تعـاج ـبأ كـام الصــــــــــــــكو  الـدولـ ة أو تتوفر مـث  يـسي القوانين

 (  5) اإلقل م ة المصدق عليلا اأساس قانونف لبدء يسا النو  من التعاونج أو

__________ 

 (3 ) United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Evidential Issues in Trafficking in Persons 

Cases: Case Digest (Vienna, 2017), pp. 125–126 ج 
 ج12المرجع نعم.، الصعحة  ( 4) 
 (5 ) Toolkit to Combat Trafficking in Persons (United Nations publication, Sales No. E.08.V.14), p.195 ج 
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ــبيـ  المثـال، تحـد  المـا ة و  - 11 من اتعـاي ـة األمم المتحـدة لمكـافحـة العرممـة المنظمـة عبر الوطن ــة  19على ســـــــــــ
ــه الدول األطراف على ءجراء   ــتراةج وعلى وج. التحديد، يســــــــــعع الصــــــــ اإلطار القانونف إلجراء يسي التحت قات المســــــــ

ــتراة عن طرم  ءبرام اتعاقات أو  ــاس ا   الة عل  متعد ة األطراف أو  ترتي ات ثناع ة أو  تحت قات مســــ ى  دة، على أســــ
 يلزملا بسله، وبحي  يكون ذله  اعما فف ءطار ا ترام س ا ة الدولة الطرف التف س عرى ذله التحقي   اخللاج   لكن. ال 

، مع مراعــاة مــا يقتضــــــــــــــ ــ. اخت ف الحــال، على العراعم العنــاع ــة المســــــــــــــمولــة فف 19وتنطب  المــا ة  -12
ــة ا ــجام، وبجاصــــ ــاء واألطعال،بروتواول منع وقمع ومعاي ة االتعار باألشــــ ــاس ( 6) لنمــــ ــع نطاق األســــ مما يوســــ

ــافة ءلى ذله، يقر بروتواول االتعار  ــجامج وباإل ـ ــايا االتعار باألشـ ــم  قضـ ــتراة ل سـ القانونف للتحت قات المسـ
باألشـــــــــجام بأيم ة تعزمز التعاون الدولف لمنع وقمع ومعاي ة يسي العرممة، وذله من خ ل اعت اريا وا دة من 

 من.ج 2ينة فف الما ة أ را . الث ثة المب 

وينا  عد  من االتعاقات الدول ة واإلقل م ة المتعد ة األطراف األخرى المكرســـــــة لتنظ م التعاون الدولف  -13
ــل م المطلوبين، من بينلا معايدة رابطة أمم جنوب  ــاعدة القانون ة المت ا لة وتمــــ ــاع  العناع ة، مث  الممــــ فف الممــــ

انون ة فف الممـــــاع  العناع ة بين أعضـــــاء رابطة أمم جنوب شـــــرق  ســـــ ا شـــــرق  ســـــ ا بســـــأن ت ا ل الممـــــاعدة الق
ج وتســـــم  الصـــــكو  التف  (1996)، واتعاي ة البلدان األمرمك ة للممـــــاعدة المت ا لة فف الممـــــاع  العناع ة (2006)

ــا ، ا ــبي  المثال، اتعاي ة األمم المتحدة لمكافحة العمــ ــتراة، على ســ ــة بالتحت قات المســ ــمن أ كاما خاصــ لتف  تتضــ
من اتعاي ة العرممة المنظمة،  19منلا الحكم المتعل  بالتحت قات المســــــــــــتراة الوار  فف الما ة  49تحاكف الما ة 

واتعاي ة الممــــاعدة المت ا لة فف الممــــاع  العناع ة بين الدول األعضــــاء فف االتحا  األوروبف، التف تإمــــتجدم ءلى 
وتقدم  ( 7) بســــــــــــأن أفرقة التحقي  المســــــــــــتراة،  JHA20/02/465جانب القرار اإلطاري لمعلس االتحا  األوروبف 

 ( 8) توجيلات ممــــت  ضــــة ي ما يتعل  بإنســــاء أفرقة تحقي  مســــتراة فف ءطار طل ات الممــــاعدة القانون ة المت ا لةج
ــاء فف االتحا   ــاع  العناع ة بين الدول األعضــ ــاعدة المت ا لة فف الممــ ــوم، تنظم اتعاي ة الممــ وعلى وج. الجصــ

ــ م ملاملا وصـــــ   اتلا،  13فف ما تلا  األوروبف، ، جوانب تســـــم  تكومن األفرقة وي ا تلا وشـــــرو  عمللا وتقمـــ
 و ير ذله من المماع  اإلجراع ة والعمل ات ةج

ــافف الثــانف الملح   20وي مــا يتعل  بــالتحت قــات المســــــــــــــتراــة، تحــاكف المــا ة  -14 من البروتواول اإل ـــــــــــــ
من اتعاي ة التعاون بين   27مت ا لة فف الممـــــــاع  العناع ة، واسله الما ة باالتعاي ة األوروب ة بســـــــأن الممـــــــاعدة ال

ــاع  العناع ة بين الدول  ــاعدة المت ا لة فف الممــــــــ ــرق أوروبا، أ كاَم اتعاي ة الممــــــــ ــرطة فف جنوب شــــــــ أجلزة الســــــــ
 األعضاء فف االتحا  األوروبفج

ــافة ءلى المعايدات المتعد ة األطراف، اثيرا ما تمـــــــــعى ال -15 دول ءلى ءبرام معايدات ثناع ة بينلا وباإل ـــــــ
 تنظم التعاون الدولف فف المماع  العناع ة، بما فف ذله الت ام بتحت قات مستراةج 

 

__________ 

من بروتواول منع وقمع ومعاي ة االتعار باألشجام، وبجاصة النماء واألطعال، المكم  التعاي ة  1من الما ة  2العقرة  ( 6) 
 جاألمم المتحدة لمكافحة العرممة المنظمة عبر الوطن ة

 طء وتيرة التصدي  على اتعاي ة المماعدة المت ا لة فف المماع  العناع ة بين الدول األعضاء فف االتحا  األوروبف، نظرا ل ( 7) 
اانون  1اعتإمد قرار معلس االتحا  األوروبف اإلطاري بسأن أفرقة التحقي  المستراة، على أن يكتم  تنعيسي بحلول 

طاري بمعر  أن تدخ  االتعاي ة  يز النعاذ فف جم ع الدول األعضاء فف ج وسينتلف مععول القرار اإل2003الثانف/يناير 
 االتحا  األوروبفج

وأفرقة التحقي  المستراة يسي يف من النو  غالمدمهغ، السي يناقش بتعصي  أكبر فف القمم التالف من يسي الورقة تحت  ( 8) 
 عنوان غأنوا  التحت قات المستراةغج
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 أنوا  التحت قات المستراة  

 د  فرم  خبراء عام   ير رســــــــــــمف معنف بالتحت قات المســــــــــــتراة، اجتمع على يامش الدورة الرابعة  -16
اتعــــاي ــــة األمم المتحــــدة لمكــــافحــــة العرممــــة المنظمــــة عبر الوطن ــــة، نموذجين للتحت قـــات لمؤتمر األطراف فف 

المســــتراة انبثقا من ممارســــات الدولج النموذج األول ينطوي على تحت قات متوازمة مســــتراة تعرى فف ا  والية 
ــاع ة معن ة )وبالتالف، نعمــــــــ.(، وبموج .  تســــــــتر  فف الموقع ال تعرى فف نعس الدولة، أي با ارة أخرى، ال قضــــــ

ينمــ  الممــؤولون المعلومات ومت ا لونلا لتحقي  يدف مســتر ج واأل لة التف تإعمع أثناء يسي التحت قات المتوازمة  
  ( 9) تصب فف مصلحة اإلجراءات العناع ة المنعصلةج

 ــ ا  من   أما النموذج الثانف فلو ما يمــمى غالنموذج المدمهغ، السي يإســك  بموج . فرم  مجتلط يتألف من  - 17
ي معر  اـست انة الحاجة ءلى ءجراء تحت قات مـستراة وتحديد أـساـسلا القانونف، تتعاوم الدول المعن ة   ( 10) الدول المعن ةج 

فف العا ة على السرو  واأل كام المحد ة للعمل ات بموجب يسا النموذج وتصو لا فف اتعاقات مجصصة وفقا لقوانينلا  
ــد ، يعوز للد  ــئة عن الغرم من التحت قات، وعلى مدة  الوطن ةج وفف يسا الصــــــ ــاع  الناشــــــ ول أن تتعاوم على الممــــــ

ــول على المعلومات واأل لة وت ا للا،   ــاع  المتعلقة بالحصــــ التحت قات وطراعقلا وتكومن أفرقتلا، ومكان العمل ات، والممــــ
 (  11) وتدابير التحقي  التف ستإمتجدم، و ير ذله من مماع  التنمي  واالتصالج 

و د  فرم  الجبراء العام   ير الرســمف اسله نوعين فرعيين من التحت قات المســتراة المدمعة، ويما:   -18
نو  غنســطغ يضــطلع بموج . أعضــاء من  ول  ير تله المســاراة فف العمل ة بدور فاع  فف التحت قات ومملكون  

 ، يضـطلع بموج . عضـو/أعضـاءممـتوى معينا من الصـ   ات العمل ات ة فف الدولة المضـ عةن ونو  غ ير نسـطغ  
بوظ عة ذات طابع اســـــــتســـــــاري، وبالتالف يكون  وريم أق  نســـــــاطا فف التحت قاتج  ،التف تعيريممن الدولة/الدول 

 وعا ة ما تكون التحت قات المستراة المدمعة موجو ة فف  ولة العمل ة )غمستِراة فف الموقعغ(ج 

ما تعري التحت قات بين بلدان متعاورة، بينما يعضــــــــــــــَّ  عا ة وذإكر أن النو  النســــــــــــــط يحدث عا ة عند -19
استجدام النو   ير النسط واسله التحت قات المتوازمة فف البلدان الواقعة فف مناط  جغراي ة مجتلعةج وفف قضايا 
ــ ف  رجة ــحايا فف قارات مجتلعة، مما يضــ ــأ التف يأتف منلا الضــ ــد وبلدان المنســ  االتعار، قد تكون بلدان المقصــ

 أخرى من التعقيد أمام تنمي  األنسطة على نحو فعالج 

ــتراة المدمعة  -20 ــاراين فف التحت قات المســــــ ــة أن تعيين المســــــ وي ما يتعل  بتكومن العرم ، تبين الممارســــــ
يتوقف على النظم القانون ة للدول المعن ةج فعلى ســــبي  المثال، باإل ــــافة ءلى تعيين موظعف ءنعاذ القانون، تعين  

ــط فف التحت قاتجنظم الق ــاة والمدعين العامين بالنظر ءلى عمللم النســــــــ وع وة   ( 12) انون المدنف فف العا ة القضــــــــ
 على ذله، قد تر ب الدول فف أن تضــــــــــــــ ف مســــــــــــــاراين  خرمن، مـث  أعضــــــــــــــاء منظمـات ءنـعاذ الـقانون الدولـ ة

ا  األوروبف للتعاون فف معال ءنعاذ واالة االتح أو اإلقل م ة )أي المنظمة الدول ة للسرطة العناع ة )اإلنتربول( أو

__________ 

  (9 ) Roger Britton and others, Trafficking in Persons and Smuggling of Migrants: Guidelines on International 

Cooperation (Vienna, UNODC Regional Programme Office for South-Eastern Europe, 2010), p. 40 ج 
 (10 ) CTOC/COP/2008/CRP.5 ج11و 10، الصعحتان 
  (11 ) European Judicial Training Network, “Using the joint investigation team as a legal tool for investigating 

human trafficking for sexual exploitation within the EU”, pp. 11–12  ج وقد و عت ش كة الجبراء الوطنيين المعنيين
 Council of the European Unionاء أفرقة التحقي  المستراة، انظر  اتعاقا نموذج ا لت مير ءنس   2017بأفرقة التحقي  فف عام  

resolution 2017/C 18/01, on a model agreement for setting up a joint investigation ج 
 المرجع نعم.ج ( 12) 
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ــاء المنظمات  ير الحكوم ةج وقد ثبت أن التعاون مع المنظمات  ير الحكوم ة  أو القانون )اليوروبول(( أعضـــــــــــ
كــان ءيعــاب ــا فف بعال الحــاالت التف تمكنــت فيلــا تلــه المنظمــات من ء ــالــة القضــــــــــــــــايــا وتقــديم المعلومــات 

 ير أن.  ( 13) اعدة ءلى الضــــــحايا المعر ــــــين للجطر  ال تحديد يومتلمجاالســــــتج ارات ة، ء ــــــافة ءلى تقديم المـمـــــ 
يتعين توفير مزمد من التوجيلات ي ما يتعل  بحعم المســــــاراة وطراعقلا، بما فف ذله و ــــــع تســــــرمعات ء ــــــاي ة 

 (  14) لتنظ م يسا النو  من التعاون تنظ ما شام ج

مكتــب األمم المتحــدة المعنف بــالمجــدرات والعرممــة وي مــا يتعل  بــالنوعين المــساورمن أع ي، أصـــــــــــــــدر  -21
 Trafficking in Persons and Smugglingالمكتب( منســــورا عنوان.  أو )المكتب المعنف بالمجدرات والعرممة

of Migrants: Guidelines of International Cooperation   يقدم م ا ا توجيل ة للتعاون الدولف ي ما يتعل
 19وتلرمب الملاجرمن، ومتناول ييئات التحقي  المسـتراة، ويو معلوم اسـتإحدث فف الما ة  باالتعار باألشـجام

من اتعاي ة العرممة المنظمة ولكن. يعتقر ءلى تعمـــير رســـمفج ومســـير فرم  الجبراء العام   ير الرســـمف، فف يسا 
اتعاق ثناعفج ومسار فرم  الصــــد ، ءلى ييئات التحقي  المســــتراة بوصــــعلا ن اك   اعمة نوعا ما تســــكَّ  بموجب 

الجبراء اـسلـه أن ييئــات التحقي  المســــــــــــــتراـة قـد تكون أكثر م ءمـة للتحت قــات فف جراعم معينــة، بمــا فف ذلـه 
 (  15) القضايا األطول أمدا و ير المعزولة، مث  االتعار باألشجامج

 
 

 المزايا واالعت ارات ذات الصلة  

ا ا ابيرا فف تعك ه الســــــ كات اإلجرام ة التف ترتكب االتعار كما ذإكر، أثبتت التحت قات المســــــتراة نع -22
عبر الحدو ج وعلى وج. الجصـــــوم، تمـــــاعد التحت قات المســـــتراة الممـــــؤولين المعنيين على ت ا ل المعلومات 
بمـــــــــــرعة  ون الحاجة ءلى طل ات رســـــــــــم ة، وتأمين األ لة والتثبت منلا، واتجاذ القرارات االســـــــــــترات ع ة ال زمة 

المماع  المتعلقة بالوالية القضاع ة، ء افة ءلى تعزمز العم   أو  ال ة التحت قات وتعنب از واج ة العم لضمان فع
 ( 16) المنم  المستر  بصورة  ن ة، بما فف ذله العم  المتعل  بالم  قات القضاع ة المقبلةج

الملـام، بمـا فف ذلـه ءجراء وذار أعضــــــــــــــاء أفرقـة التحت قـات المســــــــــــــتراـة مزايـا منلـا القـدرة على تنعيـس  -23
ــتجدام تدابير التحقي   ــلةن واســـــــــ المقاب ت وعمل ات التعت ش، بمزمد من المرونة، وتنعيس ءجراءات فورمة ذات صـــــــــ
الم اشـــــرة  ون الحاجة ءلى رســـــاع  طلب متعد ةن وجمع األ لة بمزمد من الكعاءة أل رام الم  قات القضـــــاع ةن 

  ( 17) تحقي  والم  قة القضاع ةجو مكان ة و ع استرات ع ات مستراة لل

__________ 

  (13 ) United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Secretary of State for the Home Department,  

First Annual Report of the Inter-Departmental Ministerial Group on Human Trafficking (October 2012),  

p. 49 ج ومسير المنسور، على وج. التحديد، ءلى التحت قات المستراة التف أجرمت بين المملكة المتحدة وبولندا وبلغارماج 
 (14 ) CTOC/COP/2008/CRP.5ج 14لصعحة ، ا 
 (15 ) Britton and others, Trafficking in Persons and Smuggling of Migrants, p. 41 ج انظر أيضا

CTOC/COP/2008/CRP.5 ج7، الصعحة 
 (16 ) United Kingdom, Crown Prosecution Service, “Joint investigation teams”, 10 March 2020 ج 

 ج www.cps.gov.uk/legal-guidance/joint-investigation-teams متاح على الرابط
 (17 ) Organization for Security and Cooperation in Europe, Resource Police Training Guide: Trafficking in 

Human Beings (Vienna, 2013), p. 166 ج 

 

https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/joint-investigation-teams
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وقد يكون ءجراء تحت قات مســـتراة بين بلدان المقصـــد وبلدان المنســـأ على صـــعيد االتعار باألشـــجام أمرا   - 24
 اسـم األيم ة لنعاح التحت قاتج فعف العا ة، يكون المتعرون بال سـر أكثر ت قظا فف ءخعاء أنسـطتلم عن سـلطات ءنعاذ  

ويسا يت ل لبلدان المنسـأ فرصـة جمع األ لة بسـأن األنسـطة المـابقة ل سـتغ ل، بما فف ذله  القانون فف بلدان المقصـدج 
ــ كة  ــاء السـ ــاع ة المتعلقة بأعضـ ــايم فف تعزمز التحت قات والم  قات القضـ ــحايا ونقللم، األمر السي قد يمـ اإليقا  بالضـ

 (  18)  على تعك كلاج  اإلجرام ة الضالعين فف مجتلف مرا   العرممة، ومماعد فف نلاية المطاف 

وفف الوقت نعمــــــــ.، ءلى جانب زما ة فعال ة التنمــــــــي  وت ا ل المعلومات بين المــــــــلطات المعن ة والقدرة  -25
على التغلب بمـــــــرعة على تحديات الترجمة التحرمرمة/الســـــــعومة، يمكن أن تؤ ي مســـــــاراة ا  من بلدان المنســـــــأ 

شــجام ءلى تحديد يومة الضــحايا فف مر لة م كرة و  التلم وبلدان المقصــد فف التحت قات المتعلقة باالتعار باأل
ــ ا فف جم ع تدابير العدالة العناع ة الرام ة  ــاســ ــرا أســ ــاعدة، التف ين غف أن تكون عنصــ ءلى خدمات الحماية والممــ

 ءلى التصدي ل تعار باألشجامج 

للمعارف بين سـلطات الدول ومن المزايا األخرى للتحت قات المسـتراة أنلا تمـمل بالت ا ل  ير الرسـمف  -26
ــ  لعم ع جوانب يسي العرممةج وع وة على ذله، مع انتلاء العمل ات،  ــف ءلى فلم أفضـــــــــ المعن ة، مما قد يعضـــــــــ
ــال مع نظراعلم  ــأوا من خ ل ما بنوي من ثقة وع قات ي ما بينلم، نقا  اتصــ ــ كون الموظعون المعنيون قد أنســ ســ

 و ير الرسمف فف القضايا المقبلةج  يمكنلا أن تعزز مزمدا من التعاون الرسمف

 
 

 المالحقات القضائية المتخصصة   

 أيم ة الجبرة المتجصصة فف معال االتعار باألشجام  

كما ذإكر، تبرز تحديات متعد ة عا ة فف التحقي  فف قضـايا االتعار وم  قة مرتكبيلاج فعلى الصـعيد  -27
ــلطات التحقي  )بما  ال  المحلف، قد ــاع ة(  تكون ســــــ ــلطات القضــــــ فيلا أجلزة ءنعاذ القانون والمدعون العامون والمــــــ

مطلعة على نو  العرممة ومؤشــــــــراتلا وأنماطلا، مما يؤ ي فف اثير من األ  ان ءلى الكســــــــف عن عد  أق  من  
القضــايا و/أو م اشــرة عد  أق  من الم  قات القضــاع ةج وفف بعال األ  ان، ي َ   العناة فف أنســطة االتعار 

ومن ثم، قد يإترجم   ( 19) ى نحو  ير  قي  بموجب جراعم أق  خطورة من أج   ــــــــــــمان الحصــــــــــــول على ء انةجعل
نقف الجبرة ءلى عدم فرم العقوبات المناســ ة على العناة، ومؤثر ســل ا على قدرة الضــحايا على الحصــول على  

 ما يحتاجون ءل . من  ماية ومماعدةج

، ظلت اإل انات فف قضايا االتعار، 2018تعار باألشجام لعام التقرمر العالمف عن االواما ور  فف   -28
ــمولة بالتقرمر، مما أ ى ءلى ءف ت  ــة جدا فف العترة المســــــ ــعيد العالمف، منجعضــــــ ر م از يا يا عموما على الصــــــ

 (  20) العناة بصورة ابيرة من العقابج

و جراء التحت قات  ومن ثم، قد تمــــــاعد الجبرة المتجصــــــصــــــة فف الكســــــف عن  االت االتعار بال ســــــر -29
ــاع ة على الصـــــــــــــعيدين المحلف وعبر الحدو ، على تعزمز تدابير العدالة العناع ة الرام ة ءلى  والم  قات القضـــــــــــ
التصدي للسي العرممةج وفف يسا الصد ، يمكن للدول األطراف أن تنظر فف ءجراء م  قات قضاع ة متجصصة 

__________ 

 (18 ) Toolkit to Combat Trafficking in Persons, p. 213 ج 
من اتعاي ة العرممة المنظمة بسأن استجدام الملطة التقديرمة  11من الما ة  2الحاالت، من الملم التساير بالعقرة فف يسي  ( 19) 

 فف م  قة مرتكبف العراعم عبر الوطن ة ومقا اتلم وفرم العزاءات عليلم، وذله على نحو يراعف خطورة العرممةج
 (20 ) Global Report on Trafficking in Persons 2018, pp. 23–24 ج 

 



CTOC/COP/WG.4/2020/3 
 

 

V.20-03260 9/20 

 

أفرقة مكرسـة للم  قة القضـاع ة تمله خبرة فن ة فف  أو  فف قضـايا االتعار باألشـجام عن طرم  ءنسـاء و دات
جرممة االتعار باألشــــــــجام وفلما شــــــــام  للا وممكنلا أن تجصــــــــف موار يا  صــــــــرا للتحقي  فف تله العراعم 

  وفف  ـال اـانـت الموار  محـدو ة، من الممكن أيضـــــــــــــــا، ابـديـ  عملف، تعيين مـد  عـام ( 21)  وم  قـة مرتكبيلـاج
 أكثر متجصف  اخ   واعر اال عاء العام القاعمةج  أو

والم  قات القضـاع ة المتجصـصـة عموما ممارسـة ممـتجدمة على نطاق واسـع فف العديد من الواليات  -30
القضـــاع ةج ي اإل ـــافة ءلى جرممة االتعار باألشـــجام، اثيرا ما تعرى م  قات قضـــاع ة متجصـــصـــة فف جراعم 

مـث  العرممـة المنظمـة الوطنـ ة وعبر الوطنـ ة، بمـا فيلـا العراعم التف تســـــــــــــــ . جراعم على  رجـة عـالـ ة من التعقـيد، 
ــا  ــين للجطر بوج.  ( 22) الماي ا والعمــــ ــحايا معر ــــ ــم   ــــ ــيبران ة، واسله العراعم التف تســــ واإلرياب والعرممة المــــ

 ( 23) خام، مث  العنف العاعلف والعنمف و ساءة معاملة األطعالج

ــاء ييئات أو وفف  الة االتعار باألشــــ  - 31 ــلة،  يثما   جام، يمكن أن يكون إلنســ ــة ذات صــ و دات متجصــــصــ
تمـــــمل الموار ، أثر ءيعابف على فعال ة تدابير مكافحة االتعار عموما، وذله بعد تعيين مدعين عامين متجصـــــصـــــين 

ــلة بين و   2018التقرمر العالمف عن االتعار باألشــــجام لعام  ون الوطنفج ومت م  على الصــــعيد الوطنف أو   ــــع صــ
وتعزمز أطر مؤسم ة فف البلدان المبلغة، بما فف ذله تعزمز التنمي  وبناء القدرات فف معال التحت قات و/أو الم  قة 

   ( 24) عامج القضاع ة، وتحمين تدابير العدالة العناع ة الممعلة فف المنوات القليلة الما  ة بوج.  

 
 

 األطر القانون ة  

يتضـــــــمنان أ كاما  ال  العرممة المنظمة وبروتواوللا المتعل  باالتعار باألشـــــــجامفف  ين أن اتعاي ة  -32
محد ة بسـأن م اشـرة م  قات قضـاع ة متجصـصـة لمكافحة العرممة المنظمة عبر الوطن ة واالتعار بال سـر، فإن 

العرممة ، السي و ـــــــــــع. المكتب المعنف بالمجدرات و ءطار العم  الدولف لتنعيس بروتواول االتعار باألشـــــــــــجام
كأ اة ممـاعدة تقن ة لممـاعدة الدول األطراف على تنعيس بروتواول االتعار باألشـجام على نحو أفضـ ، يوصـف 
بإنســــاء المؤســــمــــات ذات الصــــلة، من قبي  الو دات المتجصــــصــــة، اوســــيلة لتحمــــين جلو  الم  قة القضــــاع ة 

   ( 25) والوفاء بمتطل ات البروتواولج

صــــكو   ول ة و قل م ة أخرى يسا التدبير بعين.ج فعلى ســــبي  المثال، تلزم   وباإل ــــافة ءلى ذله، تتناول -33
، الدول األطراف باعتما  تدابير تضــــــــمن 29اتعاي ة معلس أوروبا بســــــــأن مكافحة االتعار بال ســــــــر، فف ما تلا 

 الك انات فف مكافحة االتعار و ماية الضــــــحاياج ومن غف أن يتمتع يؤالء األشــــــجام أو  تجصــــــف األشــــــجام
الك انات باالســـتق ل على النحو المنصـــوم عل . فف القانون الوطنف وأن يزوَّ وا بالتدرمب المناســـب والموار    أو

__________ 

  (21 ) UNODC, The Status and Role of Prosecutors: A United Nations Office on Drugs and Crime and 

International Association of Prosecutors Guide, Criminal Justice Handbook Series, (Vienna, 2014), p. 27 ج 
تعاي ة األمم المتحدة لمكافحة العما  من الدول األطراف أن تضمن ءنساء ييئة من ا 36على سبي  المثال، تقتضف الما ة  ( 22) 

 وجو  أشجام متجصصين فف مكافحة العما  من خ ل ءنعاذ القانونج ييئات أو أو
 UNODC, “Access to justice: theن وانظر أيضا UNODC, The Status and Role of Prosecutors, p. 28انظر  ( 23) 

prosecution service”, Criminal Justice Assessment Toolkit (Vienna, 2006), p. 15؛ Jennifer G. Long and 

John Wilkinson, “The benefits of specialized prosecution units in domestic and sexual violence cases, 

Strategies in Brief, No. 8 (December 2011) ج 
 (24 ) Global Report on Trafficking in Persons 2018, pp. 21–22 ج 
 ، 2009المكتب المعنف بالمجدرات والعرممة، ءطار العم  الدولف لتنعيس بروتواول االتعار باألشجام،  ( 25) 

 ج17و 10الصعحتان 
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المـالـ ة الكـايـ ة ل  ــــــــــــــط   بملـاملمج وتتوخى اتـعايـ ة معلس أوروـبا طرمقتين رع مــــــــــــــيتين لتحقي  ذـله: ـفاـلدول 
لقاعمة، بمن فيلم القضــــــــــــاة والمدعون  يمكنلا أن تقرر تعيين عد  من الموظعين المتجصــــــــــــصــــــــــــين فف الليئات ا

أفرقة مكرســة لمكافحة االتعار  أو  ءنســاء و دات أو العامون، ممن يملكون خبرة فف معال االتعار باألشــجام،
األفرقة،  أو  جزءا من ييئات قاعمةج وممكن للسي الو دات أو بال ســـــــــــر  صـــــــــــرا، بحي  تكون ا انات منعصـــــــــــلة

ديـا بـالموار  الكـاي ـة لتعم ع جم ع المعلومـات ال زمـة لمكـافحـة االتعـار بـاإل ـــــــــــــــافـة ءلى امت كلـا الجبرة وتزومـ 
 بال سر فف نقطة مرازمة وا دة، أن تت م شراكات وتعاونا مع نظيراتلا فف بلدان أخرىج

ءلى   Rec(2000)19 من توص ة لعنة الوزراء فف معلس أوروبا 8وع وة على ذله، تسعع التوص ة  -34
ــمن تعيين مدعين عامين   ــأن  ور اال عاء العام فف نظام العدالة العناع ة الدوَل على أن تضـ ــاء بسـ الدول األعضـ

على  أو متجصــصــين فف مكافحة بعال العراعم المعقدة، مث  العرممة المنظمة، فف مكاتب اال عاء العام الكبيرة
 ــافة ءلى ذله، تســعع التوصــ ة على النظر فف الصــعيد الوطنف، على ســبي  األولومةج وباإل أو  صــعيد المناط 

ــاعيين، بما فف ذله أفرقة متعد ة التجصــــصــــات ذات خل  ات مجتلعة، من أج  تحمــــين  ــاء أفرقة من األخصــ ءنســ
 (  26) الععال ة العمل ات ةج

مكتب ، بدعم من ال 2019األمرمك ة فف عام  - وفف أمرمكا ال تين ة، اعتمدت رابطة المدعين العامين اإليبيرمة  - 35
األمرمكيين    - المعنف بالمجدرات والعرممة، بروتواول التعاون بين المؤســمــات على صــعيد المدعين العامين األيبيرمين 

 بغ ــة تعزمز التحقي  فف جرممــة االتعــار بــاألشـــــــــــــجــام وتلرمــب الملــاجرمن و ي ء االيتمــام للضـــــــــــــحــايــا و مــايتلمج  
مكاتب ا عاء عام متجصــــصــــة للتنمــــي  الوطنف فف جم ع   ، األطراف على ءنســــاء 17ومســــعع البروتواول، فف ما ت. 

 الوزارات العامةج 

 
 

 المزايا واالعت ارات ذات الصلة  

كما ذإكر، يمله المدعون العامون المتجصـــصـــون معرفة فن ة بالعناصـــر والمؤشـــرات واألنما  الرع مـــ ة  -36
يمكنلم من التعام  مع التعقيدات الناشــئة التف تميز جراعم االتعار باألشــجام أل رام اســتغ ل ة مجتلعة، مما 

أثناء تنعيس العمل ات، وفف نلاية المطاف ءقامة قضــــايا أقوى أمام المحاكمج وممكن أيضــــا تزومد المدعين العامين  
المتجصصين بممتوى متجصف من المعارف المتعلقة بالقانون والطب السرعف فف ءطار تدرمبلم على التصدي 

ل ة المعلو ة فف قضــايا االتعار بال ســر، مث  وجو  أ لة بيولوج ة فف ممــرح العرممة، ل عال التحديات االســتدال
 ( 27) قد تكون ملمة، مث ، فف قضايا االتعار باألشجام أل رام االستغ ل العنمفج

ونظرا ألن جوانب متعد ة تتقاطع مع قضــــــــــــايا االتعار بال ســــــــــــر،  ي  اثيرا ما ترت ط جرممة االتعار  -37
ــ  األموال أو الرع مـــــــــــــــ ة ـبارتكـاب جراعم  العمـ ، يمكن لو ـدات أو جراعم اللعرة أو انتلـاكـات أخرى، مـث   مــــــــــــ

ك انات الم  قة القضــــاع ة المتجصــــصــــة أن تمــــتعيد بوج. خام من تكومن فرم  متعد  التجصــــصــــاتج وقد  أو
ا معرفة متجصــصــة باالتعار تنظر الدول األطراف فف ءنســاء أفرقة متعد ة الوااالت ومتعد ة التجصــصــات لديل

بال ســر، يكون أ د عناصــريا المدعون العامون المتجصــصــون، وربما أعضــاء  خرمن، منلم على ســبي  المثال،  
ســـــــلطات اللعرة، ممن يملكون خبرة محد ة فف الممـــــــاع   أو الممـــــــؤولون فف معال العم  أو المحققون الماليون 

__________ 

 (26 ) Explanatory report to the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human 

Beings, commentary to article 29 of the Convention, paras. 292–293 ج 
 (27 ) UNODC, The Status and Role of Prosecutors, p. 36 ج وانظر أيضاUNODC, Evidential Issues in 

Trafficking in Persons Cases, p. 47ألشجامج، لمعرفة المزمد عن أنوا  األ لة فف قضايا االتعار با 
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يسي األفرقة المتجصــــــــصــــــــة خدمات الحماية االجتما  ة، وع وة على ذله، ين غف أن تســــــــم   ( 28) ذات الصــــــــلةج
ومقدمف الرعاية الصــــــــح ة ءن أمكن، وأصــــــــحاب المصــــــــلحة  ير الحكوميين )السين يقدمون خدمات الممــــــــاعدة 
ــم  تدابير   ــمان أن تسـ ــاعدة القانون ة(، وذله لضـ ــح ة والممـ ــحايا، بما فف ذله المأوى والرعاية الصـ والحماية للضـ

 ير الحماية والمماعدة الم عمة للضحاياجالعدالة العناع ة توف

وممكن أن يمــــــاعد وجو  معموعة أوســــــع من الجبرات  اخ  العرم  المتجصــــــف فف الت ام بم  قات  -38
قضــاع ة تتمــم بأنلا اســت اي ة وقاعمة على األ لة ومحكمة بصــورة أكبر )أي بعمع األ لة، بما فيلا األ لة المتعلقة 

ة، من خ ل الدعم المقدم من المحققين الماليين وخبراء العراعم المــــيبران ة و يريم(،  بالمعام ت المال ة المســــبوي
ــحايا، التف قد ــلا ات الضــــ ــتقاة من شــــ ــا عن االعتما  فف المقام األول على األ لة الممــــ يدلون بلا عن  ال  عو ــــ

 تكون بالعو ة المطلوبة، اما يحدث فف اثير من الحاالتج  ال طيب خاطر و/أو

افة ءلى ذله، قد يكون المدعون العامون المتجصـصـون أفضـ  فف التعام  مع  ـحايا االتعار وباإل ـ  -39
بال سـر من المدعين العامين  ير المتجصـصـينج فإلماملم بنو  الصـدمات التف يتعرم للا الضـحايا والدينام ات  

بمــا فيلــا ء عــام  الجــاصـــــــــــــــة بــالعرممــة المتعلقــة بلــسي الحــاالت يععللم أقــدر على التعــامــ  مع بعال التحــديــات،
الضحايا عن المثول أمام المحكمةج و ذا بإنيت الثقة مع الضحايا والسلو ، فقد يكونون أكثر استعدا ا للتعاون فف 
التحت قات وتقديم الســــــلا ات فف ءجراءات المحاكمةج اما يمكن للمدعين العامين المتجصــــــصــــــين  ــــــمان توفير 

 ( 29) الحماية والجدمات على وج. المرعةج

  ـــافة ءلى ذله، من المرجل أن يراكم المدعون العامون المتجصـــصـــون المعارف والجبرات على مر و  -40
ــر يمكن   ــاع ة المتعلقة باالتعار بال ســـــــــ ــنين، مما يععللم بمثابة مراز معرفف للتحت قات والم  قات القضـــــــــ المـــــــــ

 مسارات. مع النظراء المعنيين فف التحت قاتج 

م  قات القضـــاع ة المتجصـــصـــة أيضـــا فف ءرســـاء ســـواب  فف المحاكم وممكن أن يمـــاعد اللعوء ءلى ال -41
الععالة نته عن الم  قات القضـــــــــاع ة ت فعلى ســـــــــبي  المثال، قد   ( 30) تتعل  ب عال التحديات المتصـــــــــلة باالتعارج

أ كامن قضــاع ة تعمــد على نحو أفضــ   ،ءلى ملارات ومعارف متجصــصــة ، باالســتنا للعناة فف قضــايا االتعار
الواقع الجام بلسي العرممةج ويسا بدوري قد يوفر أساسا أل كام قضاع ة مسابلة فف القضايا المقبلةج وينا  مثال 

ــدور   ــح ةج فصـ ــداي ة المتعلقة بالضـ ــاع  المصـ كم  خر يتعل  بالطرمقة التف يمكن بلا للمحكمة أن تنظر فف ممـ
أ لة  ير متمـــــقة،  توفيراألســـــ اب التف قد تدفع، على ســـــبي  المثال،  ـــــحايا االتعار ءلى  بســـــأنقضـــــاعف قوي 

اسـتنا ا ءلى مرافعات قومة من قب  المدعين العامين ذوي الجبرة، قد يزمد من ا تمال أن تبت المحاكم بععال ة فف 
 ةجالقضايا ال  قة التف تنطوي على  االت مماثل

جلو  الم  قة القضـاع ة فف قضـايا تنمـي  وأخيرا، تكمن مزايا ء ـاي ة فف يسي الممارسـة منلا تحمـين  -42
على الصــعيد الوطنف، نظرا ألن أنســطة التحقي  والم  قة القضــاع ة ســتنحصــر فف عد  عموما االتعار بال ســر 
ســتكون مرازمة فف  ال ءنســاء  جم ع أنحاء اإلقل م )أواألفرا  ذوي الجبرة المتجصــصــة فف  أو  أق  من الو دات

__________ 

 (28 ) UNODC, The Status and Role of Prosecutors, p. 27; United States Department of State, “Dedicated 

Prosecution Units”, 20 June 2020ج 
 (29 ) United States Department of State, “Dedicated Prosecution Units” ج وانظر أيضاUnited Nations Entity for 

Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-Women), “Establishing special prosecutorial units”, 

23 December 2011  وLong and Wilkinson, “The benefits of specialized prosecution units”, p. 2 ج 
 (30 ) United States Department of State, “Dedicated Prosecution Units” ج 
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و دات مجصـصـة للقضـايا على الصـعيد الوطنف(، وتحمـين التعاون والتنمـي  على الصـعيدين اإلقل مف والدولفج 
عتل قنوات  ير رســم ة فف معال االتصــال لوالك انات الممــؤولة عن المحاكمات المتجصــصــة فف و ــع يؤيللا 

  ( 31) نظيراتلا فف البلدان األخرى، نظرا لتسارالا فف الجبرات والتعاربجوت ا ل المعلومات مع 

 
 

التحديات العملية الناشئة في سياق التحقيقات المشتركة والمالحقات القضائية   - رابعا  
 المتخصصة 

فف  ين أثبتت التحت قات المسـتراة والم  قات القضـاع ة المتجصـصـة أنلا ممارسـات ناجحة من أج   -43
ــين ا ــاع ا، فقد تحمـ ــايا االتعار باألشـــجام الوطن ة والعابرة للحدو  المعقدة وم  قة مرتكبيلا قضـ لتحقي  فف قضـ

 تنسأ تحديات عمل ة فف يسي الم اقاتج 

 

 التحت قات المستراة  

 ي ما يتعل  بالتحت قات المستراة فف قضايا االتعار باألشجام، يمكن تحديد عد  من العت ات: -44

 عت ات تسرما ة

ــعيد الوطنف - ــحة على الصـــــــــ ــأن ا   ة ءجراء تحت قات  أو عدم وجو  أطر قانون ة وا ـــــــــ توجيلات بســـــــــ
ــلة بتنظ م  عم الصـــــ   ات التف يمكن أن تمارســـــلا المـــــلطات  مســـــتراة، بما فيلا التوجيلات المتصـــ

قبي  األجنب ة فف ءطار نموذج التحت قات المســـــتراة المدمه، ء ـــــافة ءلى جوانب عمل ات ة أخرى، من 
 مراي ة العمل ات وت ا ل المعلومات بسك  م اشرج

ــمن  - ــك  يضــــــ ــاع ة مجتلعة فف شــــــ ــتراة فف جمع األ لة من واليات قضــــــ يتمث  أ د أ رام التحت قات المســــــ
مقبوليتلا فف الم  قات القضـاع ة المقبلةج ومع ذله، ينا  ي ما يبدو خسـ ة من بروز صـعوبات فف  ـمان 

عمع فف ءطـار تحقي  مســـــــــــــتر  )فف  ـاالت منلـا مث  أن تكون األ ـلة جإمعـت  قبول المحـاكم لد ـلة التف ت 
توفر الصـــكو   وفف يسا الصـــد ، ال  ( 32) بأســـاليب تحقي  معازة فف والية قضـــاع ة لكنلا محظورة فف أخرى(ج 

 القانون ة توجيلات ااي ة بسأن األساليب المو دة لعمع األ لة التف يمكن استجداملا فف المحاكمج 

تســـــــــك  االخت فات فف التســـــــــرمعات المحل ة التف تنظم عمل ات التحت قات المســـــــــتراة التف  يمكن أن -
تعرملا األطراف المعن ة، واسله أسـاليب التحقي  الممـتجدمة فف معاالت مث  المراي ة وقواعد الكسـف 

ت عن الوثــاع  وســــــــــــــرمتلــا وعمل ــات االعترام واالختراقــات العنــاع ــة المــدن ــة، تحــديــات أمــام التحت قــا 
 المستراة الععالةج ومحدث يسا تحديدا عندما تعتمد البلدان المعن ة نظما قانون ة مجتلعةج 

 الممؤول ة المدن ة والعناع ة لموظعف ءنعاذ القانون األجانب عندما يعملون فف ءقل م الدولة المض عةج  -

__________ 

  (31 ) Morten Bergsmo, ed., Thematic Prosecution of International Sex Crimes, 2nd ed., Forum for International 

Criminal and Humanitarian Law (FICHL) Publication Series, No. 13 (Brussels, Torkel Opsahl Academic 

EPublisher, 2018), pp. 243–244  ج ي ح  المنسور فف استجدام الليئات المتجصصة فف س اق العراعم العنم ةج لكن
 االستنتاجات الممتجلصة بسأن مزايا الم  قات القضاع ة يمكن أن تنطب  أيضا على قضايا االتعارج 

 (32 ) Council of Europe, Conclusions of the 14th Annual Meeting of National Experts on Joint Investigation 

Teams (JITs), document No. 12133/18, p. 4 ج 
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 عت ات ءجراع ة

ات الوطن ة المتوازمة قد أإجرمت بالعع ج فف معظم الحاالت، تقام تحت قات مستراة عندما تكون التحت ق -
لكن قد تتر   العلات المعن ة فف الســـــــــــرو  فف يسا اإلجراء ءذا اانت التحت قات الوطن ة قد وصـــــــــــلت 

 ( 33) مرا   مجتلعةج

 عت ات عمل ات ة  

عدم الو ــوح بســأن المــلطة المجتصــة التف ســتمنل اإلذن بالســرو  فف تحت قات مســتراة واسله نقا   -
 لدى النظراءجاالتصال 

ــتراةج فوجو  ي ا ة مز وجة، وا دة  - ــط )أفرقة التحقي  المســــــــ يعيَّن قاعد فف ءطار النموذج المدمه النســــــــ
ــتراة، قد يؤ ي ءلى ارت ا  فف  ــتوى أفرقة العم  المســـ ــتوى الســـــرطة الوطن ة وأخرى على ممـــ على ممـــ

  ال ءصدار أوامر متناقضةج 

ــك  الحواجز اللغومة بين موظعف ءن  - ــ ما عندما يكون   عاذ القوانين من بلدان مجتلعة عت ة، القد تســــــــ ســــــــ
 توفير الترجمة السعومة مكلعا جداج

 عت ات عامة

عدم توفير تدرمب محد  ااف لمـــــــــــلطات العدالة العناع ةج وعلى وج. الجصـــــــــــوم، قد يؤ ي عدم المعرفة  -
ــاء ت  ــ ة وبطراع  ءنسـ ــتراة أ اة مناسـ له التحت قات ءلى تأخيرات فف  بالظروف التف تكون فيلا التحت قات المسـ

 العمل اتج  

ــرمة والمال ة عت ة، ال - ــك  نقف الموار  ال ســـ ــور االجتماعات العمل ات ة   قد يســـ ــ ما ي ما يتعل  بحضـــ ســـ
 ومساراة أعضاء من بلدان أجنب ةج

عدم وجو  فلم مســـــــتر  لمصـــــــطلل غاألفرقةغ و غالليئاتغ فف الواليات القضـــــــاع ة المجتلعة: فعف بعال  -
البلدان، تعري التحت قات المســـتراة أفرقةن محد ة للا قا ة محد ون، بينما يمكن فف بلدان أخرى ءنســـاء 

  أفرقة على أساس مجصف، مما يؤ ي ءلى عت ات تتعل  بتكومن العرم  وتململ. اللرمفج

ــلطات  - ــرا  ســـ ــلطات البلد األم تحديات ي ما يتعل  بمدى ءشـــ ــحايا االتعار فف ســـ قد يطرح عدم ثقة  ـــ
 ءنعاذ القانون فف بلدان المنسأ فف التحقي  فف القضايا وم  قة مرتكبيلا قضاع اج 

 

 الم  قات القضاع ة المتجصصة  

 العت ات والتحديات ما يلف:ي ما يتعل  بالم  قات القضاع ة المتجصصة، قد تسم   -45

 عت ات عامة

يوجد نقف عام فف التوجيلات التف ترشد الدول بسأن ا   ة المعف لتحقي  اللدف المتمث  فف ءشرا   -
مدعين عامين ذوي خبرة متجصـــصـــة فف قضـــايا االتعار بال ســـر، والطراع  ال زمة لسلهج وباإل ـــافة 

اســــــع بمزايا وجو  مدعين عامين متجصــــــصــــــين فف ءلى ذله، وعلى الر م من االعتراف على نطاق و 
 قضايا االتعار باألشجام، فإن ينا  نقصا عاما فف ال حوث بسأن فاعل ة يسي الممارسةج

__________ 

 ج7المرجع نعم.، الصعحة  ( 33) 
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قد يتطلب ءنســاء و دات مكرســة للم  قات القضــاع ة فف قضــايا االتعار باألشــجام موار  اقتصــا ية  -
 وبا ي . فف بعال البلدان، وقد يكون وبســــــــرمة ابيرةج ويسي الو دات المتجصــــــــصــــــــة ل مــــــــت خ ارا مر 

ــافة ءلى ذله،  تى فف  ال وجو  يسي  تجصـــف عد  من المدعين العامين بدي  عمل ا لسلهج وباإل ـ
ــورة  ــ. تقديم المســـــــــ الو دات، قد يعتقر المدعون العامون ءلى القدرة على أ اء ملاملم وفف الوقت نعمـــــــــ

 التكت ك ة ءلى و دات أخرى  ير متجصصةج

 عم  على  مان تجصف المدعين العامين لوجو  تصور بأن ذله قد يزمد من تعقيد النظامجيإ  قد ال -

ــاس  - ــلطات ءنعاذ القانون فف التحت قات ءلى الممـــــــــــ قد يؤ ي التعاون الوثي  بين المدعين العامين وســـــــــــ
ى بنزاية الم  قات القضــاع ة ومو ــوعيتلاج ولمواجلة يسا التحدي، لعأت بعال الواليات القضــاع ة ءل

تقمــ م الملام بين و دات الم  قات القضــاع ة المتجصــصــة وتعيين فرم  لتقديم المســورة القانون ة ءلى 
 المحققين، فف  ين يتولى فرم   خر القض ة ومت ِ م ما ءذا اان س عري م  قة قضاع ة بسأنلا أم الج

الممـاع  الممـتعدة    ـرورة خضـو  المدعين العامين المتجصـصـين لتدرمب منتظم ليتمكنوا من معالعة -
فف معال االتعار بال ســر، وتزومديم بأ وات محدثة فف معال التحقي ج  ير أن القيو  االقتصــا ية قد 

 تسك  عت ة أمام توفير يسا التدرمب والحصول عل .ج 

 عت ات عمل ات ة

تمث  مع انتســـار الو دات المتجصـــصـــة المعن ة بمجتلف العراعم على الصـــعيد الوطنف، قد يبرز تحد ي  -
فف عدم التنمـــــــــي  بينلا عندما تنطوي القضـــــــــايا على واليات متداخلة )مث  قضـــــــــايا العرممة المنظمة 
وقضــايا االتعار بال ســر(ج وفف بعال القضــايا، قد يؤ ي عدم التنمــي  ءلى عدم ي ام الســرطة المحل ة 

 باستسارة المدعين العامين المتجصصين فف بداية التحت قاتج
 
 

الواعدة في مجال التحقيقات المشتركة والمالحقات القضائية  الممارسات  -خامسا  
 المتخصصة

ظلر عد  من الممارســات الواعدة ي ما يتعل  بالتحت قات المســتراة والم  قات القضــاع ة المتجصــصــة  -46
 فف قضايا االتعار باألشجامج

ــلطات   - 47 ــي  وت ا ل المعلومات بين المــــ ــات التنمــــ ــاعد ممارســــ ــتراة مث ، قد تمــــ ف  ما يتعل  بالتحت قات المســــ
المجتصــة فف ءقامة اتصــاالت بين الواليات القضــاع ة وتعزمز اســتجدام يسي األ اةج ومن الســ كات اإلقل م ة ال ارزة التف  

عن ة بأفرقة التحقي  المستراة، التف أنسأتلا و دة التعاون  تماعد فف ءجراء تحت قات مستراة ش كة الجبراء الوطنيين الم 
وتمـتضـ ف السـ كة اجتماعا سـنوما للمـلطات الوطن ة   ج 2005القضـاعف التابعة ل تحا  األوروبف )يوروجمـت( فف عام 

طقة بلدف تســع ع اســتجدام أفرقة العم  المســتراة وت مــير ءنســاعلا وتعزمز ت ا ل الجبرات وأفضــ  الممارســات فف المن 
ــتراة بعنوان    ( 34) األوروب ةج  ــا  لي  عملف ألفرقة التحقي  المســـــــــ  Joint investigationغ  ومن نتاعه يسي الم ا رة أيضـــــــــ

__________ 

 (34 ) European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust), Practitioner’s area, “JITs 

Network: the Network of National Experts on Joint Investigation Teams” ج متاح على الرابط
www.eurojust.europa.eu/ ج 

 

http://www.eurojust.europa.eu/
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teams practical guide وإ ــع بالتعاون مع يوروجمــت واليوروبول والمكتب األوروبف لمكافحة اال ت ال، ومتضــمن  غ ،
 (  35) نساء أفرقة التحقي  المستر ج معلومات وتوجيلات عمل ة للممارسين ي ما يتعل  بإ 

األمرمك ة للمدعين العامين المتجصـــــصـــــين فف مكافحة -وما فتئ المكتب يدعم تمتين الســـــ كة اإليبيرمة -48
األمرمك ة، من -االتعار باألشـــــــــــــجام وتلرمب الملاجرمن )الســـــــــــــ كة(، التابعة لرابطة المدعين العامين اإليبيرمة

وم ا رة العم    TRACK4TIP عال الممــــــــــــــاعدة التقن ة، من قبي  برنامهخ ل م ا رات متعد ة المــــــــــــــنوات فف م
العالمف من أج  منع االتعار باألشــــجام وتلرمب الملاجرمن والتصــــدي للماج وســــايم المكتب فف االجتماعات 

، التف قررت فيلا الســــ كة ءنســــاء أفرقة تحقي  مســــتراة فف 2020و 2018و  2017المــــنومة للســــ كة فف األعوام 
 (  36) ج2019حد ة من قضايا االتعار بال سر وتلرمب الملاجرمن فف المنطقة باشرت عمللا فف عام قضايا م

وممكن للتعاون التقنف السي تقدم. المنظمات الدول ة واإلقل م ة فف ءقامة التحت قات المســـــتراة أن يدعم   -49
، قدم 2020-2018أيضـــــــــا نعاح العمل ات وممـــــــــاعد فف بناء القدرات الوطن ةج فعلى ســـــــــبي  المثال، فف العترة 

، أســــعر عن م  قة 2019ســــبتمبر المكتب  عما أ ى ءلى م اشــــرة تحقي  مســــتر  بين زامب ا وم وي فف أيلول/
وأجرت شـــرطة م وي التحقي  من  ج2020أربعة أشـــجام قضـــاع ا بتلمة االتعار باألشـــجام فف شـــ ا /فبراير  

خ ل لعنة تنمـــي  مكافحة االتعار باألشـــجام فف مقاطعة ماشـــينعف، التف أإنســـئت بدعم من المكتب فف عام 
فرم   21الدعم ءلى   2018ه، قدمت يوروجمــــــــــت فف عام ، بالتعاون مع شــــــــــرطة زامب اج وع وة على ذل2018

 ( 37) تحقي  مستر  اان يحق  فف قضايا االتعار باألشجامج

ومن غف أيضـــا المـــعف ءلى ءجراء تحت قات مســـتراة اســـت اي ة بوصـــعلا ممارســـة فعالة للتصـــدي ل تعار  -50
زم ءجراء تحقي  مســـــتر  بســـــأنلا،  باألشـــــجامج وممكن أن تكون االســـــت انة الم كرة للحاالت ذات الصـــــلة التف يل

ــ  مكان  ــاع ة عموما )مث  نو  األ لة المطلوبة، وأفضــــــ ــترات ع ة الم  قة القضــــــ ــ قا على اســــــ واسله االتعاق ممــــــ
للتحقي ، وما ءلى ذله(  اســمة األيم ة فف تعك ه المــلمــلة الكاملة لمرتكبف أنســطة االتعار باألشــجام و عدا  

الوقت نعمـــــــــــ. تحقي  فواعد ابيرة على صـــــــــــعيد الكســـــــــــف الم كر عن   قضـــــــــــ ة قومة للم  قة القضـــــــــــاع ة، وفف
وبلسا المعنى، يمكن أن يعو  ءشــــرا  بلدان المنســــأ والعبور والمقصــــد فف أفرقة التحقي  المســــتراة  ( 38) الضــــحاياج

ــت اي ة )واسله أفرقة العم  المســـــــتر  االســـــــتعاب ة( بعواعد ابيرةج و يثما يلزم، ين غف تعدي  األطر القانو  ن ة  االســـــ
 ذات الصلة للمماح بعمل ة اإلشرا  يسيج

وباإل ـافة ءلى ذله، ين غف زما ة تعزمز التدرمب على تحمـين فلم ومعارف المـلطات والموظعين السين   -51
ــؤول ة تقرمر ءجراء ــتراةج وطالما  عمت المنظمات الدول ة واإلقل م ة  أو  تعو  ءليلم ممــــــ عدم ءجراء تحت قات مســــــ

على الممــــــــــــتومات الدول ة واإلقل م ة والوطن ة من خ ل تقديم الممــــــــــــاعدة التقن ة وتوفير   يسي األنوا  من العلو 

__________ 

 Council of the European Union, Network of National Experts on Joint Investigation Teams, “Jointانظر  ( 35) 

investigation teams: practical guide”, document No. 6128/1/17 REV 1 (Brussels, 2017) ج 
 UNODC, “Supporting victims, strengthening States: GLO.ACT supportsلمزمد من المعلومات، انظر  ( 36) 

regional network of prosecutors”, 11 December 2018 ج 
 ج Tackling cybercrime through joint investigation teams”, 7 June 2019“لمزمد من المعلومات، انظر  ( 37) 
األمرمك ة للمدعين العامين المتجصصين فف مكافحة االتعار باألشجام -على سبي  المثال، عقدت الس كة اإليبيرمة ( 38) 

اجتماعا فف سانتا اروز فف  ولة بول   ا المتعد ة  2020ش ا /فبراير  21ءلى  18وتلرمب الملاجرمن فف العترة من 
طلبت ي . ءلى المكتب أن يقدم الدعم فف تكي ف منلع ة التدرمب على المحاكمات التمثيل ة من أج  تسكي  القوم ات، 

 فرم  تحقي  مستر  بسأن قضايا االتعارج 
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 ورات تدرمب ة لبناء القدرات بســــــأن ءنســــــاء و جراء التحت قات المســــــتراة، بما فف ذله التدرم ات التمثيل ة وتدرمب 
 (  39)  جالمدربين،  ي  ءن تدرمب المدربين طرمقة معيدة للغاية لتحمين استدامة العلو 

ومن الملم أيضـــــا، لدى ءجراء تحت قات مســـــتراة فف قضـــــايا االتعار، أن تنظر المـــــلطات فف البلدان  -52
ــ ط الموجو ات  ــة و ــ ــاليب التحري الجاصــ ــورة متوازمة للتحت قات المال ة وأســ المعن ة فف التطبي  المنلعف وبصــ

ءشــرا  أعضــاء لديلم خبرة وتدرمب فف   ومصــا رة عاعدات العرممةج وللسا المــبب، قد تر ب الدول فف النظر فف
تجصــــــــصــــــــات متعد ة لســــــــمول تله العوانب أيضــــــــاج ومن األمثلة الحديثة الناجحة على تحقي  مســــــــتر  متعد  
ك  فف ءطاريا فرم  تحقي  مســــــتر  بين   التجصــــــصــــــات عمل ة غوم ماســــــترغ، المدعومة من اليوروبول، والتف شــــــإ

ءلى اعتقال ستة من المتعرمن المتورطين فف االتعار بال سر  2019ءس ان ا والمومد وفنلندا، أ ى فف  ذار/مارس  
أل رام االســتغ ل العنمــفج وقد اســتجدمت يسي العمل ة المســتراة التحت قات المال ة فف عاعدات العرممة، مما 

 (  40) مليون يوروج 1.5أ ى ءلى تعميد و  ط موجو ات متأت ة من العرممة بلغت ي متلا 

ه، أظلرت الممارســــة أن عنصــــر التحقي  فف التحت قات المســــتراة أثبت فف معظم وباإل ــــافة ءلى ذل -53
األ  ان فعاليت. ونعا .، لكن لم يقابل.  اعما توفير ممتوى فعال من الحماية والمماعدة للضحاياج ومن غف اعت ار 

المصــــــــلحة من ســــــــ ما أصــــــــحاب   ال ءيعا  أوج. تآزر مع العلات العاعلة األخرى منس بداية التحقي  المســــــــتر ،
 خدمات الحماية والمماعدة، ممارسًة جيدة لضمان  ماية الضحايا وتسع ع مساراتلم فف اإلجراءات العناع ةج 

يمكن التقلي  من أيم ة ءقامة تعاون  ير رســـــــــــمف بين ســـــــــــلطات ءنعاذ القانون والمـــــــــــلطات  ال وأخيرا، -54
ات المســــــــتراةج ويسا الت ا ل  ير الرســــــــمف بين  القضــــــــاع ة من أج  تعاوز اإلجراءات المطولة فف ءعدا  التحت ق

النظراء منجعال التكلعة، لكن. بال  األيم ة لضــــــــمان ســــــــرعة االتصــــــــال وزما ة فعاليت. قب  تقديم طل ات التعاون 
الرســم ةج وباإل ــافة ءلى ذله، يمكن أن يعزز االتصــال الســجصــف الثقة والعلم المت ا ل، ويما أمران قد يكونان  

المطاف فف التحت قاتج لسله، ين غف للدول األطراف أن تنظر فف تســـــــــــع ع قنوات االتصـــــــــــال معيدين فف نلاية 
  ير الرسم ة بين الملطات المعن ة على جم ع الممتومات،  يثما اان ذله مناس اج  

ــاع ة المتجصـــصـــة، تســـم  الممارســـات العضـــلى تدرمب المدعين العامين  -55 وي ما يتعل  بالم  قات القضـ
 قوق اإلنمـــــــان وعلى النله المرا  ة ل عت ارات العنمـــــــان ة والعمرمة وآلثار الصـــــــدماتج  المتجصـــــــصـــــــين على

وســ مــاعديا ذله على تحمــين التعام  مع  ــحايا يسي العرممة، بمن فيلم األطعال الضــحايا، من جلة لضــمان 
ــدمات التف ي  ــحايا على نحو ااف، ومن جلة أخرى لزما ة فلم الصــــــ ــاعدة للضــــــ تعرم للا توفير الحماية والممــــــ

ــلو   ــحايا والســ ــاراة الضــ ــواء( وتعنب تكرار  االت اإليساء، وتعزمز مســ ــدية والعاط  ة على المــ ــحايا )العمــ الضــ
 مساراة أكثر نساطا فف اإلجراءات العناع ةج 

كما أن التدرمب الممــتمر على اتعايات االتعار بال ســر ومؤشــرات. وأنماط. أمر بال  األيم ة لضــمان تزومد   - 56
المدعين العامين المتجصصين بأ دث المعارف  تى يتمكنوا من التعام  بسك  أفض  مع القضايا الممتعدة المتصلة  

 عرمن لإليقا  بالضحايا واستغ للمج  باالتعار، بما فف ذله ءساءة استجدام التكنولوج ا من جانب المت 

__________ 

 United States Attorney’s Office, Middleل ط   على مثال  دي  على تحقي  مستر  است اقف ناجل، انظر  ( 39) 

District of Florida, “Joint investigation nets multiple arrests in undercover sex trafficking operation”, 4 

March 2020 ج 
 ,European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)لمزمد من المعلومات، انظر  ( 40) 

“Parallel investigations bring down sexual exploitation network and freeze criminal profits in 12 

countries”, 10 July 2019 ج 
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كما أن ءنســـــاء شـــــ كات المدعين العامين المتجصـــــصـــــين على الصـــــعيدين اإلقل مف والدولف يو أيضـــــا  -57
وســيلة فعالة لت ا ل المعارف والجبرات، والتعلم من تعارب وممارســات اآلخرمن، وبناء فلم مســتر ج ومن األمثلة 

ف، شـ كة المدعين العامين المتجصـصـين فف مكافحة االتعار باألشـجام على يسي السـ كات، على الصـعيد الدول
التابعة للرابطة الدول ة للمدعين العامين،  ي  تضـم السـ كة مدعين عامين متجصـصـين فف االتعار باألشـجام 

ى أما عل( 41) من جم ع أنحاء العالم يعتمعون لت ا ل الجبرات والممارسـات العيدة ولدعم تحمـين التعاون الرسـمفج
األمرمك ة للمدعين العامين المتجصـــــــصـــــــين فف مكافحة -الصـــــــعيد اإلقل مف، وباإل ـــــــافة ءلى الســـــــ كة اإليبيرمة

شــــ كة  رب أفرمت ا للمــــلطات المرازمة والمدعين   ينا االتعار باألشــــجام وتلرمب الملاجرمن المساورة أع ي، 
بـــدعم من المكتـــب المعنف  2013ر/مـــايو العـــامين المعن ـــة بمكـــافحـــة العرممـــة المنظمـــة التف أنســــــــــــــئـــت فف أيـــا

بلدا من  رب أفرمت ا وتلدف ءلى  15بالمجدرات والعرممة، والتف تضــم مدعين عامين وقضــاة متجصــصــين من 
سـ ما من  ال تعزمز القدرات والتعاون العمل اتف بين المـلطات الممـؤولة عن التعاون الدولف فف الممـاع  العناع ة،

 ( 42) ممة المنظمة، بما فيلا االتعار باألشجام، على نحو أكثر فعال ةجأج  مكافحة جم ع أشكال العر 

ــتوى، مرازا  -58 ــون، نظرا لمعارفلم الري عة الممــــــ ــصــــــ وع وة على ذله، يإعتبر المدعون العامون المتجصــــــ
ة،   معري ا بســـــــــأن االتعار باألشـــــــــجام فف بلدانلم، وقد يكونون، مث ، من خ ل برامه التدرمب العملف بالمراي

ناســبين لت ا ل الجبرات بععال ة مع المدعين العامين المبتدعين الرا بين فف التجصــف فف االتعار باألشــجامج م
 وممكن أن يكون ذله وسيلة فعالة من  ي  التكلعة لضمان استمرارمة الجبرة والتدرمب التف تمس الحاجة ءليلاج 

ــا أن ي قى المدعون العامون ال -59 متجصـــــصـــــون على اط   على التغيرات ومن الممارســـــات العيدة أيضـــ
المــواب  القضــاع ة، على نحو يضــمن  أو المحتملة فف القانون المتعل  باالتعار بال ســر، ســواء القانون التســرمعف

 أن تتم التحت قات فف القضايا وم  قة العناة قضاع ا باالستنا  ءلى أ دث المعلومات طوال العمل ةج

وفف الواليات القضــــــــــاع ة التف توجد فيلا و دات مرازمة على ممــــــــــتوى الدولة مكلعة بم  قة مرتكبف جراعم   - 60
االتعار باألشــجام قضــاع ا، وفف الوقت نعمــ. يوجد مدعون عامون متجصــصــون على ممــتوى المقاطعات، أظلرت 

 يحق  أفض  النتاعهج  الممارسة أن من الملم  مان التنمي  لتحديد ممتوى الم  قة القضاع ة السي  

وأخيرا، ين غف للمدعين العامين المتجصــصــين،  يثما يمــمل القانون الوطنف، أن يســاراوا فف تحت قات  -61
مســــــتراة مع وااالت ءنعاذ القانون ل مــــــلموا بجبرتلم المتجصــــــصــــــة وممــــــاعدوا على تزومد موظعف ءنعاذ القانون  

ال قبول األ لة فف المحاكمات المقبلةج وباإل ــافة ءلى ذله، بالمســورة القانون ة فف معاالت منلا على ســبي  المث 
من شـــــــأن ءشـــــــرا  مدعين عامين متجصـــــــصـــــــين فف يسي العمل ة أن يكع  ءجراء م  قات قضـــــــاع ة فف أعقاب 

ــتراةج فعف عام  ــم عمل ة 2019عمل ات التحقي  المســ ــتراا بت ا ة اإلنتربول، يإعرف باســ ،  عم المكتب تحت قا مســ
ءلى  ولة فف األمرمكتين  20تســــــــــــــرمن األول/أكتوبر(، اســــــــــــــتندت فف ءطاري المــــــــــــــلطات من  31-28)غتورايزاغ 
، وأجرت مــا يقرب من مليون عمل ــة تعت ش فف المنــافــس الحــدو يــة العومــة والبرمــة وال حرمــة من أجــ  ءخ ــارمــات

ة األمرمك ــة اعترام جمــاعــات العرممــة المنظمــة التف تقف وراء طرق التلرمــب الرع مــــــــــــــ ــة ءلى الواليــات المتحــد
ــحايا امعموعة من وانداج وأ ت العمل ة، فف جملة أمور، ءلى تحديد يومة  ومعم  المكتب  ( 43) تعار بال ســـرجال ـ

ــ كة اإليبيرمة ــين فف مكافحة االتعار باألشــــجام وتلرمب  - ال ا مع الســ األمرمك ة للمدعين العامين المتجصــــصــ
__________ 

 ج www.iap-association.org/TIPP/Home.aspxلمزمد من المعلومات، انظر  ( 41) 
 UNODC, West African Network of Central Authorities and Prosecutors againstلمزمد من المعلومات، انظر  ( 42) 

Organized Crimeج متاح على الرابط www.unodc.org/ ج 
 توج.  ربة موجعة لس كات تلرمب الملاجرمنغ، Turquesaلمزمد من المعلومات، انظر اإلنتربول، غعمل ة  ( 43) 

 ج 2019مبر تسرمن الثانف/نوف 14

http://www.iap-association.org/TIPP/Home.aspx
http://www.unodc.org/
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طار عمل ة غتورايزاغ على الصعيد القطري، بغ ة  مان الملاجرمن لت مير رصد ملعات القضايا التف فإتحت فف ء
 اإلسرا  فف تنعيس م  قات قضاع ة متجصصة فف أعقاب العمل ةج

 
 

 بشأن المواضيع ذات الصلة  العامل فريق  ال توصيات سابقة من   - سادسا  

توصـــ ة تمـــدي المســـورة ءلى  250و ـــع العرم  العام  المعنف بتلرمب الملاجرمن  تى اآلن أكثر من  -62
 الدول األطراف بسأن تنعيس بروتواول تلرمب الملاجرمنج  

وي ما يتعل  بالتحت قات المسـتراة، قدم العرم  العام  توصـ ات ذات صـلة فف اجتماعات. األول والثانف   -63
اـانون الـثانف/يـناير   29-27، و2009ن مــــــــــــــان/أبرـم    15و 14عإـقدت على التوالف فف   والرابع والـتاســــــــــــــع، التف

وعلى وج. الجصــوم، شــد ت  ج2019أيلول/ســبتمبر  11-9، و2011تســرمن األول/أكتوبر  12-10، و2010
مة توصــــــ ات العرم  العام  المــــــابقة مرارا على ما يلف: )أ( أيم ة ت مــــــير اســــــتجدام أ كام اتعاي ة العرممة المنظ

المتعلقة باسـتجدام أفرقة التحقي  المسـتراة وأسـاليب التحري الجاصـة فف التحقي  فف قضـايا االتعار باألشـجام 
على الصـــــــعيد الدولفن )ب( اســـــــتجدام التحت قات المســـــــتراة اوســـــــيلة عمل ة لتقديم الممـــــــاعدة التقن ة ءلى الدول 

ل تعار باألشـــــــــــجام، مع الترايز بوج. خام  األخرى وتعزمز تدابير العدالة العناع ة عبر الوطن ة للتصـــــــــــدي
على العمل ات المسـتراة بين بلدان المنسـأ وبلدان المقصـدن )ج( اسـتجدام التحت قات المسـتراة فف قضـايا االتعار 
ــة  ــتراة إلجراء تحت قات متجصــــــصــــ ــاء أفرقة تحقي  مســــ ــرورة ءنســــ ــاعلمن ) (  ــــ ــجام لغرم نز  أعضــــ باألشــــ

مــــــل م المطلوبين وطل ات الممــــــاعدة القانون ة المت ا لة عند معالعة قضــــــايا واالســــــتعابة على نحو اعؤ لطل ات ت 
 االتعار باألشجام، بما فف ذله العوانب المتعلقة بعاعدات العرممةج

وفف  ين لم يعتمد العرم  العام  المعنف باالتعار باألشـجام توصـ ات خاصـة بسـأن ءجراء م  قات  -64
كافحة االتعار باألشــجام، فقد اعتمد فف اجتماع. الثانف توصــ ات قضــاع ة متجصــصــة اوســيلة لتعزمز جلو  م

واسله  ( 44) بســــأن أيم ة ءنســــاء  ل ات تنمــــي  وطن ة، على ممــــتومات منلا ممــــتوى التحقي  والم  قة القضــــاع ة،
بسـأن أيم ة تزومد الموظعين المتجصـصـين فف نظام العدالة العناع ة، بمن فيلم موظعو المحاكم، بتدرمب مواكب 

ممـتعدات فف معال التو  ة بالصـدمات واالعت ارات العنمـان ة والعمرمة المناسـ ة، بما فيلا االعت ارات الثقاي ةج لل
وع وة على ذله، أوصـى العرم  العام  فف اجتماع. الجامس بتوفير تدرمب متجصـف بسـأن الممـاع  الممـتمرة 

ــلة باالتعار للموظعين المتجصــــصــــين، بمن فيلم مو  ــتعابة فف والممــــتعدة المتصــ ظعو ءنعاذ القانون وموظعو االســ
 (  45) معال العدالة العناع ةج

 
 

 أدوات أساسية وموارد مرجعية موصى بها  - سابعا  
 

 إطار العمل الدولي لتنفيذ بروتوكول االتجار باألشخاص -1 

ــجام   -65 ــاعدة التقن ة يدفلا ءطار العم  الدولف لتنعيس بروتواول االتعار باألشــــــ يو أ اة من أ وات الممــــــ
من ءطار العم  تقديم الدعم ءلى الدول األعضــــــاء فف تنعيس بروتواول االتعار باألشــــــجام تنعيسا فعاالج ومتألف 

__________ 

 (44 ) CTOC/COP/WG.4/2010/6 ج 15، العقرة 
 (45 ) CTOC/COP/WG.4/2010/6 و61، العقرة ،A/CTOC/COP/WG.4/2013/5 ج )تسير التوص ة ءلى أن 33، العقرة

 المتعرمن بال سر يمتجدمون اإلنترنت بصورة متزايدة لإليقا  بالضحايا(ج

 

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2010/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2010/6
http://undocs.org/ar/A/CTOC/COP/WG.4/2013/5
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ــ ة  التف تعترم تنعيس بروتواول  جزء ســــــر ي ومعموعة من العداولج ومصــــــف العزء المــــــر ي التحديات الرع مــــ
االتعار باألشــــــــــــجام، ومقترح تدابير عامة يمكن اتجاذيا من أج  التصــــــــــــدي لتله التحديات بععال ة أكبرج أما 
معموعة العداول فتعرم يسي التدابير بتعصــــــــــي  أكبر، من خ ل خمس رااعز تتضــــــــــمن ءجراءات عمل ة لدعم 

 ( 46) التدابير المتعلقة بالتحقي  والتعاون الدولفجتنعيس بروتواول االتعار باألشجام، بما فف ذله 

 

 مجموعة أدوات لمكافحة االتجار باألشخاص -2 

ءلى ت مــــــــــــــير تـ ا ل المعـارف والمعلومـات بين  معموعـة أ وات لمكـافحـة االتعـار ـباألشــــــــــــــجـامتلـدف  -66
ــح ــاة والمدعين العامين ومقدمف الجدمات للضــــ ــات وموظعف ءنعاذ القانون والقضــــ ــ اســــ ــعف المــــ ــاء وا ــــ ايا وأعضــــ

توفير توجيلات وعرم أمثلة للممارســـــــــــات معموعة األ وات المعتمع المدنفج وعلى وج. التحديد، يإقصـــــــــــد من 
ممـــألة ءنعاذ معموعة األ وات  الواعدة والتوصـــ ة بموار  فف المعاالت الموا ـــ ا ةج ومتناول العصـــ  الجامس من 

تراة، وموفر أ وات مرجا ة ومعموعات من القواعم القانون والم  قة القضـــــــــــاع ة، بما فف ذله التحت قات المـســــــــــ 
اول االعت ارات األســاســ ة المتصــلة بتدابير ءنعاذ القانون فف معال ن المرجا ة والمؤشــرات والموا  التدرمب ة التف تت 

االتعار باألشـــــــــــــجامج ومتناول العصـــــــــــــ  الرابع اآلل ات الدول ة للتعاون فف معال العدالة العناع ة، بما فف ذله 
 اون فف معال ءنعاذ القانونجالتع
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 للمدعين العامين

أصـــــدر المكتب المعنف بالمجدرات والعرممة والرابطة الدول ة للمدعين العامين منســـــورا مســـــتراا بســـــأن   -67
 The Status and Role of Prosecutors: A United Nations Officeمراز المدعين العامين و وريم بعنوان 

on Drugs and Crime and International Association of Prosecutors Guide ، يلدف ءلى ممـــــــــاعدة
ــتعرام ــاء على اســـ ــعى  أو  الدول األعضـــ ــع قواعد لدواعر اال عاء العام، وفقا للمعايير والقواعد الدول ةج وممـــ و ـــ

ــات مجتلعة جديرة بالم  ظة، بما فف ذله  ــ ل تله المعايير والقواعد و لى تعرمف القراء بممارســــ الدلي  ءلى تو ــــ
 تجصف المعرفةج 
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أصدر المكتب المعنف بالمجدرات والعرممة باالشترا  مع رابطة أمم جنوب شرق  س ا و كومة أسترال ا  -68
 ASEAN Handbookكتي ا بســـــأن التعاون القانونف الدولف فف قضـــــايا االتعار باألشـــــجام فف الرابطة عنوان. 

on International Legal Cooperation in Trafficking in Persons Cases  يقدم المســــــــورة بســــــــأن تدابير
التعاون القانونف الدولف، مع الترايز على الدول األعضاء فف الرابطةج ومعرم الدلي  أنواعا مجتلعة من التعاون  

ثر تحديدا من التعاون الرســــــــــمفج والدلي  الدولف، بما فيلا التعاون  ير الرســــــــــمف بين أجلزة الســــــــــرطة وأنوا  أك
ــ ما موظعف ءنعاذ القوانين والمدعين   ال مصـــمم ل كون أ اة عمل ة لتمكين الممارســـين فف معال العدالة العناع ة، سـ

ــدي للتحديات التف  ــلطة المرازمة  اخ  منطقة الرابطة، من التصـــــــ ــاء المـــــــ العامين والمحامين و يريم من أعضـــــــ
التحقي  فف قضـايا االتعار وم  قة مرتكبيلا قضـاع ا وتنعيس طل ات الممـاعدة الدول ة   يطر لا االتعار من خ ل
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 "أفرقة التحقيق المشتركة: دليل عملي" الصادر عن مجلس االتحاد األوروبي -5 

ــأن أفرقــــــة التحقي  المســــــــــــــتراــــــة بعنوان   -69 ــا بســـــــــــــــــ ــا  األوروبف  لي  عمل ــــ ــدر معلس االتحــــ  أصـــــــــــــــــ
Joint investigation teams: practical guide يقدم معلومات وتوجيلات ومســورة بســأن تســكي  أفرقة الجبراء ،

األوروبيين من جانب الممارســــــــــــين األوروبيينج وقد و ــــــــــــعت شــــــــــــ كة الجبراء الوطنيين المعن ة بأفرقة التحقي  
ن مع يوروجمـــــــت واليوروبول والمكتب بالتعاو  2017المســـــــتراة التابعة ل تحا  األوروبف الدلي  وأطلقت. فف عام 

األوروبف لمكافحة اال ت ال، والدلي  يمــــــــتند ءلى  لي  ســــــــاب  يتناول أســــــــاس الجبرة العمل ة المكتمــــــــ ة فف  ول 
 االتحا  األوروبفج ومتضمن الدلي  اتعاقا نموذج ا بسأن تسكي  أفرقة التحقي  المستراة يمكن للدول استجدام.ج

 


